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Končí sa „Rok kňazov“

Dňa 27. mája
sa dožil 50. rokov
života a 25. rokov
kňazskej vysviacky bývalý správca
našej farnosti prof.
ThDr. Ľubomír Pekarčík PhD.
Do ďalších rokov mu želáme ešte
veľa zdravia a Božieho požehnania.

Príbeh o hneve
Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal
veľmi zlú povahu. Otec mu dal vrecko
klincov a povedal mu, že vždy, keď sa
nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do
plota vzadu za domom.
Prvý deň chlapec zatĺkol do plota
37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval.
Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť
ako zatĺkať klince do plota. Nakoniec
prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz
nenahneval.
Povedal to otcovi a otec mu navrhol,
aby teraz chlapec vytiahol vždy jeden
klinec, keď sa za celý deň ani raz
nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec
po čase mohol povedať otcovi, že
v plote nezostal, ani jeden klinec.
Vtedy zobral otec chlapca za ruku a
zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal:
„Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa
na diery v plote. Ten plot, už nikdy
nebude taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve takéto jazvy, ako keď zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží na
tom koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostáva. Rana spôsobená slovom
bolí rovnako, ako fyzický úder.

Chcel by som vám predstaviť list kardinála Claudia Hummesa, ktorý je prefektom Kongregácie pre klérus. Stručný
dokument, ktorý dostali kňazi na celom
svete a nájdete ho na oficiálnych webových stránkach Katolíckej cirkvi na Slovensku, by som rozdelil na tri časti.
1. Poďakovanie všetkým zainteresovaným do akcií a modlitieb za kňazov.
„Celá Cirkev sa z Roku kňazov veľmi
teší a je vďačná Pánovi za to, že inšpiroval Svätého otca k jeho vyhláseniu. Všetky správy, ktoré prichádzajú do Ríma
o mnohých a rôznorodých podujatiach
uskutočnených miestnymi cirkvami v celom svete v rámci tohto roku, sú dôkazom toho, že Rok kňazov bol veľmi dobre prijatý – možno povedať, že odpovedal na skutočnú a hlbokú túžbu kňazov
i celého Božieho ľudu.“
2. V druhej časti sa kardinál vyjadril
k tak často medializovaným zločinom,
ktorých sa dopustili kňazi. „Je pravdou,
že sa niektorí kňazi – aj keď ide o relatívne veľmi malý počet – dopustili strašných a veľmi závažných trestných činov
pohlavného zneužívania maloletých. Sú
to skutky, ktoré musíme bezpodmienečne a nekompromisne odsúdiť. Tieto osoby sa musia zodpovedať za svoje činy
pred Bohom aj pred tribunálmi, i tými
občianskymi.“... „Na druhej strane je absolútne neprijateľné, aby sa zločiny niekoľkých zneužívali na pošpinenie celého cirkevného kňazského zboru. Kto to

robí, pácha do neba volajúcu nespravodlivosť. Cirkev sa v Roku kňazov snaží povedať celej ľudskej spoločnosti práve toto. Každý, kto zdravo uvažuje a má
dobrú vôľu, to chápe.“
Diabol si vybral svoj jasný cieľ. Diskreditácia tých, ktorí sú na čele stáda.
Ďalej kardinál jasne predstavuje to, čo
je kresťanom vlastné, a to je modlitba za
tých, ktorí teraz skrze duchovných trpia.
Toto je nádherné gesto, nie gesto pštrosa pchajúceho hlavu do piesku, ale postoj solidarity. Zdôrazňuje: „Cirkev je zo
svojej strany rozhodnutá neskrývať, ani
nezľahčovať tieto zločiny. Stojíme predovšetkým na strane obetí a chceme
ich podporovať pri dosiahnutí nápravy
a v ich právach, ktoré boli porušené.“
Jednako sa však modlíme aj za to,
aby kňazi, ktorých sa to týka dosiahli
duchovné obrátenie a Božie odpustenie.
3. V tretej časti kardinál Hummes pozýva nás kňazov do Ríma, aby sme sa
zúčastnili na slávnostnom ukončení Roka
kňazov v dňoch 9., 10. a 11. júna. Záver
Roka kňazov nie je skutočným záverom, ale novým začiatkom, lebo: „My
Boží ľud a jeho pastieri chceme ďakovať
Pánovi za toto milostivé obdobie modlitieb a uvažovania o kňazstve. Zároveň
chceme byť stále pozorní voči tomu, čo
nám chce povedať Duch Svätý, plniac si
naďalej svoje poslanie v Cirkvi a vo svete – s novou radosťou a s presvedčením, že Boh, Pán dejín, zostáva s nami
– tak v krízach, ako aj v nových časoch.“
V našej diecéze biskup František Tondra pripravuje slávnostné ukončenie dňa
17. júna 2010 do Katedrály sv. Martina
v Spišskej Kapitule.
V mene všetkých kňazov sa vám, milí
Hruštínčania, chcem vrúcne poďakovať
za všetky vaše modlitby a obety, ktoré
ste za kňazských stav v milostivom období uskutočnili. Zároveň vás o modlitby
prosíme aj naďalej. Nech sa za nás prihovára Panna Mária, Matka a Kráľovná
kňazov a nech nás podnecuje k nasledovaniu svojho Syna Ježiša Krista,
nášho Pána.
pán kaplán
Zdroj: www.kbs.sk; www.kapitula.sk
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Kristus nechce obdivovateľov, ale nasledovateľov.
(Soren Kierkegaard)

Výnimočný – tak
by sme mohli na-

nám na účet prišlo len
16 596,96 € (500 tisíc Sk), namiesto
49 790,88 € (1,5 mil
Sk). Na bežné výdavky obec na 1 mesiac potrebuje 33 193,92 € (1milion
Sk) - na Materskú školu, školský klub,
elektriku, verejné osvetlenie, vodu, Biomasu, vývoz komunálneho odpadu,
splátky úveru, poistenie, mzdy a odvody. Z tohto dôvodu tak, ako v mnohých obciach a mestách na Slovensku sme prikročili k úsporným opatreniam a obecné zastupiteľstvo schválilo vypínanie verejného osvetlenia po
23:15 hod do 4:30 hod. Pevne dúfam,
že tento nepopulárny krok pochopíte.
Obec nedostala dotáciu z Úradu
vlády na kamerový systém. Finančné
prostriedky, ktoré boli v rozpočte obce
vyčlenené na spolufinancovanie tohto
projektu, poslanci presunuli na výstavbu teplovodného kanála zo ZŠ – Výhon do zdravotného strediska. Týmto
prepojením bude zdravotné stredisko
vykurované Biomasou z kotolne ZŠ
Výhon.
Obec v rámci úsporných opatrení
bude nakupovať len najnutnejšie veci
na zabezpečenie fungovania obce.

Päťdesiat litrov krvi

Očami
starostu

zvať máj, tohto
roku. I keď máj má
tradične prívlastok
najkrajší, tento výnimočný sa stal vďaka neobvyklému počtu
zrážok. Taký veľký úhrn zrážok za
máj tu nebol celých 60 rokov. Vďaka
Bohu, našu obec veľké škody obišli.
Pevne dúfame, že počasie ukáže aj
inú tvár a poteší nás teplom a slniečkom.
Činnosť za mesiac máj
1/ Pracovníci obce a nezamestnaní
počas mesiaca máj, pokosili cintorín a centrum obce.
2/ V kuchyni MKS boli zrekonštruované 2 kuchynské stoly a boli urobené 2 nové police na riad.
3/ V jednej kancelárii OcÚ, bol poškodený strop, tento strop bol opravený, znížený a boli namontované
nové svietidlá.
4/ Na zastávkach v centre obce, boli
opravené strechy.
5/ V mesiaci máj som bol podpísať na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov ZŠ. Čakáme už len
na súhlas ministerstva, aby sme
mohli podpísať zmluvu so stavebnou firmou, ktorá bude stavby rekonštruovať.
6/ Vybraná firma na dodávku nábytku
(lavice, stoličky, tabule) a počítačov do škôl už dodala nábytok do
ZŠ Zamost.
Všetkým tým, ktorí sa podieľali na
týchto prácach, veľmi pekne ďakujem.
Vážení občania
Naše obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach už druhý rok je nútené upravovať rozpočet obce z dôvodu krátenia podielových daní zo štátu pre obec. Už 2 roky štát z dôvodu
krízy nedáva samospráve toľko financií, koľko jej patrí na počet obyvateľov
a na prenesené kompetencie, ktoré
prešli zo štátu na obec. Na svojom
poslednom zasadnutí OZ dňa: 20. 5.
2010 poslanci museli opäť upravovať
rozpočet, nakoľko už druhý mesiac

Mgr. František Škapec
starosta obce

Tak to je naozaj krásny a šľachetný čin. Takéto množstvo
krvi daroval bezpríspevkový
darca krvi pán František
Katreník z Hruštína. Za 100
odberov dostal najvyššie
ocenenie, plaketu Jána
Kňazovického.
My mu zo srdca gratulujeme
a ďakujeme. Určite bude aj pre
nás motiváciou, navštíviť najbližšiu transfúznu stanicu. Veď človek nikdy nevie, kedy sám bude
túto vzácnu tekutinu potrebovať.
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U z n e s e n i e zo ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín
konaného dňa 20. 05. 2010 Číslo: OZ 03/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte 9.
2. Informáciu starostu obce o plnení predchádzajúceho uznesenia OZ.
3. Žiadosti Ondreja a Renáty Hutirovej, Radzovka č. 554/79,
Hruštín o sprístupnenie cesty na Kultúrnej ulici a namontovanie bezpečnostného dvojzávesu na stĺpe VN a odpovedi starostu obce na tieto žiadosti.
4. Informáciu Ing. Jozefa Solgu o projektovom zámere Poľnohospodárskeho družstva Hruštín.
5. Vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Hruštín za
rok 2009.
6. Informáciu starostu obce o príprave rekonštrukcie ZŠ
Hruštín.
7. Uznesenie zo zasadnutia Komisie kultúry, mládeže, športu a cestovného ruchu zo dňa 19. 05. 2010.
8. Uznesenie Komisie obecného zastupiteľstva v Hruštíne
na ochranu verejného záujmu zo dňa 15. 03. 2010.
B/ Schvaľuje:
1. Odpredať p. Milanovi Žibekovi, Vaňovka, Kostolná 788/3
obecný pozemok parc. č. KN 3979/6 o výmere 68 m2
a č. KN 3979/7 o výmere 32 m2 pre vstup do dvora RD a
záhradku pred rodinným domom, podľa znaleckého posudku č. 11/2010 v cene 3,35 €/m2, celková výmera 100 m2.
Osoba nie je v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 6 a ods. 7.
2. Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2009.
3. Záverečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
4. Použitie prebytku hospodárenia 10% vo výške 5.894,80 €
do rezervného fondu a 90 % vo výške 53.053,20 € do
bežných výdavkov rozpočtu Obce na rok 2010.
5. Erb miestnej časti Vaňovka podľa návrhu heraldickej komisie.
6. Štatút obce Hruštín.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Hruštíne.
8. Rokovací poriadok OZ v Hruštíne.
9. Rokovací poriadok OR v Hruštíne.
10. Rozsah výkonu starostu obce na nasledujúce funkčné
obdobie s úväzkom 100 %.
11. a/ Zámennú zmluvu medzi COOP Jednota Námestovo
pozemku parc. C-KN č. 33/1 o výmere 355 m2 k. ú.
Vaňovka a Obce Hruštín pozemku parc. C-KN č. 32/2
o výmere 29 m2, C-KN č. 32/3 o výmere 3 m2, C-KN
č. 33/8 o výmere 13 m2, C-KN č. 33/9 o výmere 24 m2
a C-KN č. 33/10 o výmere 54 m2, celková výmera je
123 m2 k. ú. Vaňovka. Dokúpenie časti pozemku parc.
C-KN č. 33/1 o výmere 232 m2 pre Obec Hruštín od COOP
Jednota Námestovo za cenu 4,42 €/m2.
b/ Zmluvu o vecnom bremene Obce Hruštín pre COOP
Jednota Námestovo, ktoré spočíva v práve prechodu
oprávneného z vecného bremena pešo, motorovými
a nemotorovými vozidlami akéhokoľvek druhu cez pozemky parc. C-KN č. 33/3 o výmere 210 m2, parc. C-KN
č. 33/12 o výmere 13 m2.
12. a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný v Hruštíne a m.č.
Vaňovka
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP

c/ Financovanie projektu vo výške 18,16 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 55.473,24
EUR.
13. Zmenu rozpočtu Obce Hruštín na rok 2010:
v príjmovej časti: Bežný rozpočet
schválený
rozdiel
upravený
1 111 312 001 D Dotácia z MF SR
0 € + 18.438 € 18.438,- €
1 111 312 001 E Dotácia
z Úradu vlády SR
0 € + 8.097 €
8.097,- €
Príjmové finančné operácie:
3 46 454 002
Zostatok pros. z predch. r.
55.095 €- 2.041,80 € 53.053,20 €
3 454 001 Z rezervného fondu obce 0 €+ 2.041,80 € 2.041,80 €
vo výdajovej časti: Bežný rozpočet:
10.1. 633 006 Športová výstroj,
športovci
0 € + 8.097 €
8.097 €
10.2. Zúčtovanie dotácie MF SR
0 € + 18.438 €
18.438 €
3.2. 635 006 2 Údržba ciest 13.000 € - 12.000 €
1.000 €
4.3. 637 004
Údržba
ver. priestranstva 332 € + 12.000 €
12.332 €
vo výdajovej časti: Kapitálový rozpočet:
2 41 713 005 Kamerový systém 13.000 € - 13.000 €
0€
2 41 717 001 Teplovodný kanál
0 € + 13.000 €
13.000 €
14. Vypínanie verejného osvetlenia od 23.15 hod. do 4.30
hod. z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu
zníženia podielových daní pre obce zo štátneho rozpočtu.
C/ Odporúča:
1. Spracovateľovi ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM Ružomberok, Ing. arch. Marián Goč, vypracovať návrh Doplnku územného plánu č. 10 Kutina – Dielnice podľa
Návrhu rozšírenia Doplnku územného plánu Kutina –
Dielnice č. III.
Mgr. František Škapec, starosta obce

Erb Vaňovky
Dňa 20.5.2010 bol Obecným zastupiteľstvom schválený erb
miestnej časti Vaňovka podľa
návrhu heraldickej komisie.

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci jún 2010
5.6.
5.6.
9.6.
12.6.
14.6.
15.6.
16.6.
19.6.
22.6.
29.6.

Svadobná veselica
Hruštínska kosa
Predaj RIKOMAX
Voľby do NRSR
Prezentácia o veterných
elektrárňach
Koncert ZUŠ Jánoš
Predaj METHIX
Svadobná veselica
Predaj RYBÁRIK
Predaj LANTASTIK
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Najmladšia generácia v obci
6. 5. – z príležitosti sviatku DŇA MATIEK sa konal v MŠ kultúrny program,
ktorým sa deti poďakovali mamičkám za
ich trpezlivosť a veľkú lásku. Milých hostí tu čakalo malé občerstvenie a darček
v podobe srdiečka.
9. 5. – deti predškolského veku, ktoré
navštevujú triedu 1. svoj program odprezentovali aj v KD na DNI MATIEK.
Ich úspech prítomní hostia ocenili potleskom a uznaním.
10. 5. – MŠ prispela svojimi nápadito
a originálne zhotovenými srdcami na
výstavu pod názvom SRDCE PRE
MAMU, ktorá bola k nahliadnutiu v obchodnom centre KLINEC počas celého
mesiaca máj.

hliadky bola výstavná expozícia v časti
Oravského hradu nazývaná CITADELA.
Pán výpravca Milan Hojo oboznámil deti
s prácou na železnici a s radosťou odpovedal na ich zvedavé otázky. Ďakujeme.

ktoré hravo zvládli. Po aktívnom dopoludní dostali deti sponzorský balíček. Ďakujeme pánovi starostovi.
31. 5. – na záverečnej hodine angličtiny deti obdržali vysvedčenie o absolvovaní projektu ANGLIČTINA HROU
a pochvalu za usilovnosť.
Od 17. 5 do 28. 5. – študentky
1. ročníka PaSA T. Teplice vykonali odbornú prax – náčuvovú pod odborným
vedením:
Pani učiteľka D. Jaššová viedla študentku Máriu Strakovú v 3. triede.
Slečna učiteľka S. Kazimierová viedla študentku Lenku Očkajákovú
v 4. triede.
29. 6. - rozlúčka s predškolákmi
30. 6. – ukončenie školského roka
Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ

JUBILANTI
v mesiaci jún 2010
90
75
70
60

Valečík Martin
Kupčuláková Oľga
Ľubeková Terézia
Bačová Mária
Jurovčík Anton
55 rokov Šeliga Jozef
Vraštiaková Marta
Škapcová Margita
Martvoň Miroslav
50 rokov Kľuska Jozef
Krúpa Milan
Drígeľ Ján
25. 5. – v Oravskej Polhore prebiehal
XIII. Ročník Okresnej športovej olympiády detí materských škôl. MŠ reprezentovali deti predškolského veku: Jakub
Snovák, Jakub Katrenčík, Marek Kampoš, Pavol Melek, Tibor Špagla a Jozef
Jurký.
Súťažné disciplíny:
Skok do diaľky z miesta
Hod do diaľky tenisovou loptičkou
Štafetový beh 4x20 m
Beh na 20 m šprint – tretie miesto
získal Jakub Snovák. BLAHOŽELÁME
26. 5. – deti 2. triedy absolvovali výlet
do Oravského Podzámku. Vrcholom pre-

27. 5. – sa v MŠ Zákamenné konal
2. ročník matematickej olympiády pod
názvom LUSKÁČIK. Úlohou detí bolo
„prelúskať sa“ riešením rôznych hlavolamov, logických hier a nájsť poklad. Reprezentanti: Petra Hojová, Kristína Kotúľová a Václav Baraniak získali za
úspešné riešenie diplom.
28. 5. – slávili sme MDD
v areáli MŠ.
Počasie sa po
dlhej dobe
umúdrilo a deti
sa mohli konečne vyšantiť. Pripravili
sme mnoho
súťaží a aktivít,

rokov
rokov
rokov
rokov

Prišli medzi nás:
Viktor Genšor
Simona Pidíková
Richard Jasielski
Barbora Furindová
Matúš Šinál
Paulína Sochová

Uzatvorili manželstvo:
Mgr. Ján Cili
a Rozália Krivačková

25. výročie sobáša:
Jozef Svýba
a manželka Štefánia

50. výročie sobáša:
Vavrinec Hutira
a manželka Margita

Odišli od nás:
Margita Tomulcová, 87 rokov
Ján Tomulec, 35 rokov
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
5. 5. - sa v našej škole uskutočnila beseda zamestnancov ZŠ
s členmi Rýchlej zdravotnej pomoci p. Ivetou Pempekovou
a Martinom Babinským. Skúsení záchrankári nás praktickými
ukážkami
zoznámili so
spôsobmi
rýchlej pomoci
pri
bezvedomí,
popáleninách, uštipnutí hadom
či hmyzom,
vdýchnutí
cudzieho telesa, zastavení krvácania, zlomeninách. Mali sme možnosť vyskúšať si správnu
techniku umelého dýchania, masáže srdca, umiestnenia postihnutého do stabilizovanej polohy. Boli sme poučení, kedy
a akým spôsobom privolávať RZP.
6. 5. – 40 žiakov 8. roč. absolvovalo exkurziu do Bratislavy.
Navštívili starobylý Devín, prezreli si budovu parlamentu SR.
Počas krásneho slnečného dňa sa prešli Starým Mestom
(Primaciálny palác, Grassalkovičov palác-sídlo prezidenta
s výmenou stráží, Dóm sv. Martina a iné pamätihodnosti).
Najdlhšie sa zdržali na letisku M. R. Štefánika, kde videli
ukážku zásahu hasičov a ochranu vzletovo-pristávacej dráhy
dravými vtákmi. Na záver exkurzie boli žiaci v nákupno-zábavnom centre Aupark.
11. 5. - sa konal prírodovedný kvíz pre žiakov 8. ročníka. Štyri
trojčlenné skupiny súťažili vo vedomostiach z matematiky,
prírodopisu, zemepisu, fyziky. Najlepšie vedomosti preukázali žiačky 8. A
triedy: A. Pašková,
K. Michalčíková
a T. Ťasnochová.
12.-14. 5. – Pán riaditeľ Kubáni a ZRŠ
Mičiaková sa spolu
s kolegami zo Školského úradu Zákamenné zúčastnili poznávacej exkurzie do Krakowa. Videli
soľnú baňu vo Wieliczke, Wawel, Oswiencim.
17. 5. – prax v ŠkD
začali študentky
Pedagogickej akadémie v Turčianskych Tepliciach
Z. Krivačková, M.
Mateková a V. Kupčuláková.
18.-19. – v Košiciach konalo celoslovenské kolo biblickej olympiády.
Naše
družstvo
v zložení Adriana
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Hojová, Mária Škapcová, Darina Škapcová s doprovodom
p.uč. Očkajákovou a so šoférom p. farárom sa naň kvalifikovalo víťazstvom v diecéznom kole. Súťažiaci absolvovali prehliadku Dómu sv. Alžbety, kňazského seminára, sem. kostola
a navštívili aj múzeum. Súťaž pozostávala zo 6 kôl, z nich
jedno bola scénka. Úlohy boli ťažšie ako na diecéznom kole,
ale napokon obsadili naše pekné 4. miesto. Po odovzdaní
cien a diplomov sa s Košicami rozlúčili.
21. 5. piataci sa zúčastnili programu Múzea slovenskej dediny
v Zuberci – „Zahrajme sa ako kedysi“. Obdivovali zručnosť
hrnčiara, drotára, rezbára, tkáčky, výrobu plátna a súkna
i krútenie sviečok. Všetko si mohli vyskúšať a aj zhotoviť
vlastné výrobky. A aby im nebolo ľúto, že neboli v škole,
vyučovanie v malotriedke im to nahradilo. Potom sa mohli
vyšantiť na drevených chodúľoch,
hojdačkách, lyžiach, ba aj vyskúšať hod budzogáňom. Nakoniec
vypracovali kvízové otázky a za
správne odpovede boli odmenení
cukríkom a letákom múzea.
25. 5. – už druhý
rok zbierame do zberného boxu na 1. poschodí v ZŠ Zamost
použité batérie. Firme Akutrans sme odovzdali 27 kg použitých bateriek. Každú použitú malú batériu treba doniesť do
školy a vhodiť do boxu.
26. 5. – schodištia našej školy (budova Zamost) sme sa
rozhodli skrášliť vydarenými žiackymi výtvarnými prácami. Či
sa nám to podarilo, posúďte sami, príďte sa pozrieť. Ďakujem
p.uč. Smidžárovej za vkusné dotvorenie a inštaláciu prác.
28. 5. – začali sme s demontážou tabúľ v ZŠ Zamost. V rámci
projektu rekonštrukcie budeme mať v oboch školských budovách nové tabule.
- Tradične sa v zimných mesiacoch konal zber pomarančovej
kôrky, do ktorého sa zapojili všetky triedy. Spolu naša škola
odovzdala Liečivým rastlinám do Or. Polhory 254,6 kg. Je to
pekná kôpka vriec (18), všetkým zberačom za aktivitu ďakujeme a najlepších aj vecne odmeníme. Polovica výťažku za zber
pôjde na ceny, polovica do fondu ZRPŠ.
Výsledky zberu:
Výhon - 1. 4.A - 28 kg (najlepšia Valika Krivačková 4,8 kg)
2. 1.B - 20 kg (M. Martvoňová 4 kg)
3. 3.A - 19,4 kg (N. Bražinová 4,9 kg)
4. 3.B - 16,6 kg (Bianka Jaššová - 6 kg!)
5. 4.B - 10,6 kg (R. Kampošová 2,4 kg)
6. 1.A - 4,9 kg (A. Gočalová 1,4 kg)
Zamost -1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.A - 43,4 kg (najlepšia Silvia Martvoňová 7,3 kg)
2.A - 24,6 kg (J. Gáborová - 5,9 kg)
7.B - 19,4 kg (Ivanka Kazimierová 8,6 kg)
2.B - 15,7 kg (P. Šeliga 3,7 kg)
6.A - 15,6 kg (J. Kupčová 6,6 kg)
5.B - 12,4 kg (A. Sochová 2 kg)
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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V nedeľu 9.mája sa v kultúrnom dome zišli naše
mamy, aby spoločne oslávili svoj sviatok. Kultúrnym programom prispeli k slávnostnej atmosfére
deti z MŠ, žiaci ZŠ a folklórny súbor. Na záver sa
všetkým prítomným prihovorili starosta obce,
Mgr.František Škapec a Doc. Mgr. Martin Fronc,
PhD., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky mamy, ktoré sa uvedenej akcie zúčastnili, boli obdarované kvetom.
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V nedeľu, 30. mája, sa hasiči DHZ Vaňovka zúčastnili Gminnego Dnia Strazaka v Rudawe (PR).
Akcia začala sv.omšou, po ktorej bola posvätená
hasičská zástava gm.Zabierzów a odovzdané nové
hasičské auto.
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Na voľnú chvíľu

Zo streleckého športu

- Jožko, už som ti vravela, že sa nemáš hrať so
zápalkami.
- Mami, ja som sa nehral, ja som (TAJNIČKA – 21
písmen)

Počas druhého májového víkendu sa našim strelcom
darilo na kvalifikačných pretekoch v Príbelciach pri Veľkom
Krtíši v streleckom viacboji, kde potvrdili, že patria v tejto
disciplíne medzi najlepších na Slovensku.
Výsledky sobota:
1. Michalovce 1592,6 bodov
2. Hruštín 1574,23 bodov
3. Lučenec 1558,13 bodov

Výsledky nedeľa:
1. Lučenec 1640,32 bodu
2. Hruštín 1605,31 bodu
3. Bratislava 1599,97 bodu

Ďalší víkend sa konala súťaž jednotlivcov na Záhorí. Naši
strelci Jozef Jancek, Marián Kompan a Marián Slaničan sa
opäť predviedli výbornými výkonmi, keď Jozef Jancek vyhral
dve disciplíny a ostatný sa umiestnili v popredí.
V sobotu 29.5.2010 sa u nás na strelnici uskutočnila prvá
oficiálna súťaž v streľbe z brokových zbraní. Usporiadal ju
Slovenský poľovnícky zväz Námestovo pre strelcov z celej
Oravy. Po náročnej príprave automatickej vrhačky a streleckého okopu, keď nám uplynulý mesiac počasie neprialo, sa
akcia vydarila.
Výsledky: 1. Mikulaj Peter Dolný Kubín 49 terčov
2. Bolek Martin
Námestovo 44 terčov
3. Jancek Ľuboš Hruštín
41 terčov
Poslednú májovú nedeľu sa u nás uskutočnili poľovnícke
okresné majstrovstvá v streleckom štvorboji M400. Súťažilo
120 poľovníkov z Oravy, z toho 12 hruštincov. Tak ako aj po
iné roky v súťaži suverénne dominovali.
Výsledky: okres NO: 1. Jancek Matúš Hruštín
392 b.
2. Bolek Martin Námestovo 391 b.
3. Jancek Ľuboš Hruštín
387 b.
Družstvá:
AGENTI, AMONIAK, ANTIKA, ASTRA, ATEST, BALKÓN,
BESEDA, BODLIAK, CEMENT, CERUZKA, CITLIVOSŤ,
CVERNA, DEDINKA, DOPING, DREVENICA, DROGY, ENTER, ETAPA, GONDOLA, GONDOLIER, GRAVITÁCIA,
GROTESKA, KANAPA, KARAS, KAROSA, KLASIKA, KOLONKA, KOSTOL, KOŠÍK, KOTLINA, KRIESENIE, LAKOTA, LIENKA, LÍSTOK, LOPATA, LOTOS, MAKOVICA, MAREC, MARŤAN, MASLO, MIESTENKA, MILOVNÍK, MODELKA, MOKKA, MRAVEC, MULICE, NÁKOVA, NEKROLÓG,
NETVOR, OBALY, OPERA, OSTROV, OSVETA, PATRIA,
PIANO, PIPETA, PLAKETY, PLÁVANIE, PODLOSŤ, PODVOD, POKRIK, POLENO, POROTA, POVALA, POVELY, POZORNOSŤ, PRACLÍK, PRALINKY, PRASIAR, PREDMET,
PRIAMKA, PRÍKAZY, PRÍKLADY, PSTRUH, PYRAMÍDA,
RADNICA, REPETE, REŤAZE, RIASENIE, RIZOTO, ROKERKA, ROTUNDA, ROZMAR, ROZPAKY, SALÁMY, SERIÁL, SKALKA, SRNKA, STAVOVEC, STONKA, STOPOVANIA, STRAŠIDLO, ŠTETEC, ŠTVOREC, TRASOVISKO,
TRÁVENIE, TRUHLA, TURNUS, TVAROH, VESNA, VIVAT,
VYDRA, ZBRANE, ZDRAVIE, ZMENKA, ZVEDI.

1. Hruštín I.
2. Or. Polhora
3. Hruštín II.

1162 bodov
1009 bodov
1004 bodov

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť vo vitríne ZOTŠ
Hruštín umiestnenej pri vchode do Pizzerie MAGNUM, alebo na našich web stránkach: www.zotsh.estranky.sk
http://www.zotsh.estranky.sk
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v Požičiam trubkové lešenie. Tel. 0915 530241, 0908 170157
v Predám drevené brikety z bukových pilín. Výhrevnosť ako

hnedé uhlie. Čisté drevo bez spojiva. Popol ako hnojivo.
Cena: 13,30 EUR/10 kg. Dovoz brikiet dohodou.
Tel.: 0944 51 20 20. Areál PD Vasiľov.

Správna odpoveď z minulého čísla: „NATANKUJTE PLNÚ“
Knižné ceny, ktoré si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade,
získavajú: Miroslava Gočalová, Hruštín, Dianka Teťáková,
Hruštín 246 a Marcela Ackers, Hruštín 475/14
Svoje meno a riešenie krížovky zasielajte na email: ouhrustin@orava.sk

Prezentácia o veterných elektrárňach

PIZZERIA MAGNUM

Dňa 14.6.2010 o 19.15 hod. sa bude v zasadačke obecného úradu v Hruštíne konať verejná prezentácia, na
ktorej firma SWWE a.s., Bratislava predstaví svoj zámer výstavby veterných elektrární v katastri obce Babín.

!!! AKCIA PIZZA 3 + 1 !!!
Pri objednávke 3 kusov pizze dostane 1 zdarma
Taktiež sme obohatili jedálny lístok o nové druhy pizze
043/5577729, 0918/402153
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